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Sammanfattning 
I norra delen av Hemavans tätort planeras för nytt bostadsområde, nytt liftsystem och nya 
skidnedfarter (Figur A). På uppdrag av Hemavan Alpint AB har Pelagia Nature & 
Environment AB fått i uppdrag att utföra häckfågel- och naturvärdesinventering i området 
för ny planerad verksamhet. Det inventerade området har omfattat område för detaljplan 
(bland annat bebyggelse), planerat liftområde och område för nya skidnedfarter samt en 
buffertzon kring dessa områden (Figur A). 
 

 
Figur A. Ny planerad verksamhet i form av bebyggelse, liftar och skidnedfarter i norra delen av Hemavan. 
Inventeringsområdet visas med grå polygon i nedre karta (se teckenförklaring i övre karta). 
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De naturvärdesinventerade områdena uppvisade en flora och fauna som lokalt och 
regionalt är vida spridda, men i och med förekomst av rödlistade arter och arter utpekade 
i Artskyddsförordningen samt att delar av det inventerade området berör Natura 2000-
området Vindelfjällen så bedömde merparten av området ha ett Påtagligt naturvärde 
(naturvärdesklass 3) (Figur B). Det lilla området (Figur B) med dvärgyxne, månlåsbräken, 
höstlåsbräken och grönkulla bedömdes däremot ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) 
med avseende på att området är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
både regional och nationell nivå. 
 

 
Figur B. Sammanfattande naturvärdesbedömning där merparten av området (gul polygon) bedömdes ha 
Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), medan en mindre del (grön polygon) bedömdes ha Högt 
naturvärde (naturvärdesklass 2). 
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1 Inledning 
I norra delen av Hemavans tätort planeras för nytt bostadsområde, nytt liftsystem och nya 
skidnedfarter (Figur 1). På uppdrag av Hemavan Alpint AB har Pelagia Nature & 
Environment AB fått i uppdrag att utföra häckfågel- och naturvärdesinventering i området 
för ny planerad verksamhet. Det inventerade området har omfattat område för detaljplan 
(bland annat bebyggelse), planerat liftområde och område för nya skidnedfarter samt en 
buffertzon kring dessa områden (Figur 1). 
 

 
Figur 1. Ny planerad verksamhet i form av bebyggelse, liftar och skidnedfarter i norra delen av Hemavan. 
Inventeringsområdet visas med grå polygon i nedre karta (se teckenförklaring i övre karta). 
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2 Genomförande 
De naturvärdesinventeringar som utförts inom inventeringsområdet har alla utförts i 
enlighet med Svensk Standard (SIS 2014), men med olika insatser beroende på 
förutsättningar och krav. De fyra naturvärdesinventeringar som utfördes var: 

• Fördjupad artutredning inom delar av det år 2018 naturvärdesinventerade område 
för detaljplan (Figur 2). 

• Naturvärdesinventering med detaljnivå detalj inom de delar som berör Natura 
2000-området Vindelfjällen utifrån liftar och skidnedfarter (Figur 2). 

• Naturvärdesinventering med detaljnivå medel inom ett område utanför Natura 
2000-området som berörs av skidnedfarter (Figur 2). 

• Naturvärdesinventering med detaljnivå översikt i en buffertzon till övriga 
naturvärdesinventerade områden som inte omfattas av anläggningar eller bostäder 
(Figur 2). 

 
Även en femte inventering genomfördes, vilket var en häckfågelinventering som utfördes 
i hela inventeringsområdet. Det vill säga inom alla naturvärdesinventerade områden 
inklusive hela området för detaljplan (se grå polygon i Figur 1). 
 
En utförligare beskrivning till respektive typ av inventering ges i nedanstående delkapitel. 
 

 
Figur 2. Utförda naturvärdesinventeringar inom inventeringsområdet. 

 
Alla inventeringar har genomförts av personal (Gunhild Israelsson och Ulf Sperens) från 
Pelagia Nature & Environment AB. 
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2.1 Fördjupad artutredning 
År 2018 genomfördes en naturvärdesinventering inom detaljplanerat område (Miljötjänst 
Nord 2018) där några delområden bedömdes ha högt naturvärde (Figur 3). 
 
Inom delområden med högt naturvärde genomfördes en fördjupad artinventering i 
enlighet med tillägget 4.5.6. i Svensk Standard (SIS 2014) vid två tillfällen, 25–26 juni, 
respektive den 14 augusti 2019.   
 

 
Figur 3. Inom området för detaljplan (röd heldragen linje) gjordes en naturvärdesinventering år 2018 där 
några delområden (streckat område i nedre karta) bedömdes ha högt naturvärde där en fördjupad 
artutredning genomfördes år 2019. 



Häckfågel- och naturvärdesinventering kring planerat bostads- och liftområde i Hemavan, Storumans 
kommun, år 2019 

 9/31 
 

2.2 Naturvärdesinventering med detaljnivå detalj 
I den del av området för ny planerad verksamhet som ligger inom Natura 2000-området 
Vindelfjällen (Figur 4) genomfördes en naturvärdesinventering i enlighet med Svensk 
Standard (SIS 2014) med detaljnivå detalj, samt att tillägget Fördjupad artinventering (kapitel 
4.5.6. i Svensk Standard) beaktades. Därutöver eftersöktes specifikt arter som pekats ut för 
Natura 2000-området Vindelfjällen. Inventeringen utfördes den 25 juni respektive den 15 
augusti 2019. 
 

 
Figur 4. En naturvärdesinventering med detaljnivån detalj och fördjupad artinventering utfördes år 2019 av 
verksamhetsområdet (grön polygon) som ligger inom Natura 2000-området Vindelfjällen. 

2.3 Naturvärdesinventering med detaljnivå medel 
I den del av verksamhetsområdet som inte ligger inom detaljplanerat område (bebyggelse) 
eller Natura 2000-området Vindelfjällen, men där skidnedfarter planeras att förläggas 
genomfördes en naturvärdesinventering i enlighet med Svensk Standard (SIS 2014) med 
detaljnivå medel (Figur 5). Inventeringen genomfördes den 14 augusti 2019. 
 

 
Figur 5. En naturvärdesinventering med detaljnivån medel utfördes år 2019 inom planerat område för 
skidnedfart (blå polygon) som ligger utanför området för detaljplan (röd linje) respektive Natura 2000-
området Vindelfjällen. 
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2.4 Naturvärdesinventering med detaljnivå översikt 
I en buffertzon till området för ny planerad verksamhet (Figur 6) genomfördes en 
naturvärdesinventering i enlighet med Svensk Standard (SIS 2014) med detaljnivå översikt. 
Inventeringen utfördes den 24–25 juni respektive 14–15 augusti. 
 

 
Figur 6. En naturvärdesinventering med detaljnivån översikt utfördes år 2019 inom en buffertzon (orange 
polygon) till området för ny planerad verksamhet. 

2.5 Häckfågelinventering 
En inventering av revirhävdande och/eller häckande fåglar genomfördes i 
inventeringsområdet den 24–26 juni 2019 (Figur 7). 
 
Resultatet av häckfågelinventeringen presenteras i Bilaga 1 med kommentarer huruvida 
funna rödlistade arter och arter listade i Artskyddsförordningen kan komma att påverkas 
av den planerade verksamheten och i så fall i vilken utsträckning. 
 
Fynd av rödlistade arter och arter listade i Artskyddsförordningen (Svensk 
författningssamling 2007) ingår även som en del av naturvärdesbedömningen (se Kapitel 
6). 
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Figur 7. En häckfågelinventering genomfördes i juni 2019 inom inventeringsområdet (streckat område). 

3 Allmän beskrivning av området 
I princip består inventeringsområdet av fyra naturtyper, fjällbjörkskog, alpin hed, 
vindblottor/berg i dagen och soligena kärr (sluttande myr). 
 
Fjällbjörkskogen är inte enhetlig utan snarast en gradient där fältskiktet utgörs av gräs- och 
ris vid trädgränsen som längre ned i sluttningen övergår till ett fältskikt av lågörter som i 
sin tur i nedre delen av sluttningen övergår till ett fältskikt med högörter. 
 
Den alpina heden kan grovt delas in i tre typer; hed dominerad av vide, hed med ett 
fältskikt av ris och lågörter respektive hed med gräs och lågörter. Ställvis finns även mindre 
partier med högörtsvegetation. 
 
Vindblottor/berg i dagen har en relativt artfattig flora av lågväxta ris, buskar och örter, 
men på klippor med framträngande vatten kan örtfloran bli relativt artrik. 
 
De soligena kärren är sluttande översilade myrmarker som domineras av olika starrarter 
med inslag av till exempel ängsull, tuvull, blåtåtel och dvärgbjörk. Bottenskiktet domineras 
av vitmossor men ställvis förekommer mer krävande arter som späd/röd skorpionmossa, 
korvskorpionmossa och piprensarmossa.  

4 Kända naturvärden 
Uppgifter på kända naturvärden har hämtats från Skogsstyrelsen (2019), Länsstyrelserna 
(2019), Artportalen (2019), ArtDatabanken (2019), Jordbruksverket (2019) och 
Naturvårdsverket (2019A och B). De kända naturvärdena inom inventeringsområdet 
utgörs av Natura 2000-området Vindelfjällen och rödlistade arter (Figur 8).  
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Figur 8. Kända naturvärden inom inventeringsområdet (svart streckat område) utgörs av Natura 2000-
området Vindelfjällen (ljusgrön polygon) samt noterade rödlistade arter (blå cirklar). 

 
Rödlistade arter innefattar både hotade arter 
och nära hotade arter, samt även arter där 
kunskapsbrist råder. Hotade arter är arter som 
av ArtDatabanken (Gärdenfors 2015) 
klassificerats som sårbar (VU), starkt hotad 
(EN) respektive akut hotad (CR). Arter som kan 
riskera att bli hotade, men inte är det för tillfället 
klassificeras som nära hotade (NT). En art som 
inte befinner sig i en hotkategori klassificeras 
som livskraftig (LC) (Figur 9).  
 
 
Figur 9. Den svenska rödlistans kategorier, rödlistade 
och hotade arter enligt ArtDatabanken, som används i 
föreliggande rapport (modifierad efter ArtDatabanken 
2018) 

 
Nedan redovisas förekomst av rödlistade arter som noterats inom inventeringsområdet. 
För fåglar har observationer från år 2010 och framåt beaktats för att spegla aktuella 
förhållanden. Inga uppgifter finns om rödlistade arter utöver de som noterats från Natura 
2000-området Vindelfjällen. 
 
Sårbar (VU) 
En fågel, lappsparv, är den enda art inom kategorin sårbar som noterats från 
inventeringsområdet. Observationen gjordes den 8 juli 2011. 
 
Nära hotad (NT) 
Tre arter i kategorin nära hotad är noterade från inventeringsområdet, varav två arter av 
fåglar, ängspiplärka och fjällvråk, respektive en kärlväxt, månlåsbräken. 
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5 Bedömningsgrunder och naturvärdesklasser 
Den naturvärdesbedömning som gjorts i denna rapport följer Svensk Standard för 
naturvärdesinventering SS199000:2014 (SIS 2014), där betydelsen av ett geografiskt område 
för den biologiska mångfalden bedöms. 
 
Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna art och biotop (område med 
enhetlig miljö och artsammansättning). 
 
De båda bedömningsgrunderna samverkar (Figur 10). Förekomst av vissa arter är ett kvitto 
på vilka kvaliteter en biotop har. De kvaliteter en biotop har kan i sin tur tala om hur bra 
biotopen fungerar som livsmiljö för olika arter. Ju fler sällsynta och mer specialiserade arter 
desto högre kvalitet torde en biotop ha. Mer allmänt förekommande arter som inte ställer 
några speciella krav på sin livsmiljö säger mindre om den plats de förekommer på. 
 

 
Figur 10. Förhållandet mellan bedömningsgrunderna art och biotop och deras utfall i naturvärdesklasser. 
Motsvarar schema i Svensk Standard för naturvärdesinventering (SIS 2014), men är modifierad med 
avseende på färger. 

 
De båda bedömningsgrunderna bidrar även var för sig till biologisk mångfald. Mer 
välutvecklade och sällsynta biotoper bidrar mer till mångfald av ekosystem än vanligare 
biotoper gör. Sällsynta arter ger ett mervärde till biologisk mångfald.  
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Naturvärdesbedömningen utifrån art och biotop resulterar i fem kategorier enligt följande:  
 

• Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1. Naturvärdesklass 1 kan innebära att en 
biotop (område med enhetlig miljö och artsammansättning) är nationellt eller 
internationellt sällsynt eller hotad (till exempel vissa Natura2000-naturtyper) 
och/eller att flera hotade arter förekommer.  

• Högt naturvärde - naturvärdesklass 2. Varje enskilt område med denna 
naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. Till exempel kan Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper vara exempel på sådana områden. 

• Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Varje enskilt område av en viss 
naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå. 
Däremot bedöms området vara av särskild betydelse för att den totala arealen av 
dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
upprätthålls eller förbättras. Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt kan vara exempel 
på sådana områden. 

• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Naturvärdesklass 4 är användbar för 
områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. 
äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer 
och värdeelement saknas. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringarna, men motsvarar ungefär områden som omfattas av 
generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. 

• Lågt naturvärde. Områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa 
omfattning bidrar till biologisk mångfald, som till exempel ung produktionsskog, 
intensivt brukad åkermark eller liknande. 
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6 Naturvärdesbedömning 
I naturvärdesbedömningen ingår resultaten av både häckfågel- och 
naturvärdesinventeringen. Naturvärdesbedömning ges för respektive typ av 
naturvärdesinventering som beskrevs i kapitel 2. 
 
Fynd av naturvårdsarter presenteras i Appendix där en bedömning görs angående den 
planerade nya verksamhetens eventuella påverkan på rödlistade arter och arter listade i 
Artskyddsförordningen exklusive fåglar där samma bedömning görs i Bilaga 1 där 
resultatet av häckfågelinventeringen presenteras. 

6.1 Fördjupad artutredning 
Biotop: Fjällbjörkskog och soligena kärr. 
 
Beskrivning: Det inventerade området bestod till största del av fjällbjörkskog med en frodig 
vegetation av högörter som till exempel torta, nordisk stormhatt, majbräken, borsttistel, 
kvanne, kärrfibbla och vänderot (Figur 11).  I ett fuktdråg noterades ett bestånd av blåstarr. 
På några ställen inom det inventerade området bröts dominansen av fjällbjörkskog till 
förmån för soligena kärr (Figur 11). Det vill säga mestadels flaskstarrdominerade kärr med 
inslag av andra starrarter som taggstarr, sumpstarr och stjärnstarr. Andra arter som till 
exempel tuvull, ängsull, tuvsäv, rosling, dvärgbjörk, lappvide och ripvide var vanligt 
förekommande i de soligena kärren. Mestadels dominerades bottenskiktet av vitmossor 
men på enstaka ställen, framförallt i och kring öppna vattenspeglar, noterades de lite mer 
krävande arterna röd-/späd skorpionmossa respektive korvskorpionmossa. 
 

 
Figur 11. Området där den fördjupade artutredningen genomfördes dominerades av fjällbjörkskog med 
högörter. På några ställen fanns soligena kärr (sluttande myr). 

 
Inga rödlistade arter kunde noteras från området. Däremot noterades i området tre arter 
som finns listade i Artskyddsförordningen. En tjäderhöna med två kycklingar 
observerades den 14 augusti i den södra delen av området. Två arter av orkidéer noterades 
från området där Jungfru Marie nycklar var allmänt förekommande och ibland i stort antal 
(50–100 blommande exemplar) medan grönkulla endast noterades med var sitt exemplar 
på två ställen (Figur 12). Det fjällvråksbo som noterades i 2018 års inventering (Miljötjänst 
Nord AB) som fanns i en lutande björk kunde inte återfinnas vid 2019 års inventering trots 
noggrann genomsökning av området. Inte heller fanns någon markering (varningsläten) 
från någon fjällvråk vid 2019 års eftersök inom den gamla boplatsen, vilket tyder på att 
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boplatsen var övergiven. Varnande fjällvråk noterades däremot norr om området för 
fördjupad artutredning (se kapitel 6.4). Troligtvis har den lutande björken med 
fjällvråksboet ramlat omkull och att fjällvråksparet därmed tvingats flytta till annan plats. 
Bedömning: Den frodiga ängsfjällbjörkskogen och de soligena kärren bedömdes ha visst 
biotopvärde även om de regionalt inte är sällsynta eller ovanliga. Likaså bedömdes 
området ha visst artvärde, tack vare den ställvis rika förekomsten av Jungfru Marie nycklar 
samt förekomsten av grönkulla. Sammantaget bedömdes området ha Påtagligt naturvärde 
(naturvärdesklass 3) (Figur 12). 
 

 

 
Figur 12. Två arter av orkidéer blev funna i området för fördjupad artutredning, dels Jungfru Marie nycklar 
(övre vänstra bild), dels grönkulla (övre högra bild). I kartan visas fynden av Jungfru Marie nycklar (röda 
cirklar) och grönkulla (gröna cirklar). Hela området för fördjupad artutredning (gul polygon) bedömdes ha 
Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Häckfågel- och naturvärdesinventering kring planerat bostads- och liftområde i Hemavan, Storumans 
kommun, år 2019 

 17/31 
 

6.2 Naturvärdesinventering med detaljnivå detalj 
Biotop: Fjällbjörkskog, soligena kärr, alpin hed och vindblottor/berg i dagen. 
 
Beskrivning: Fjällbjörkskog utgör endast en mindre del av det inventerade området och är 
belägen i områdets nordvästra del där den förkommer i glesa bestånd (Figur 13). På torr 
mark består fältskiktet i fjällbjörkskogen av ris och lågörter, som blåbär, ekbräken, 
kruståtel, gullris och skogsfräken. I fuktigare partier, som längs mindre bäckar och 
utströmningsområden, finns en frodigare vegetation med bland annat brunrör, nordisk 
stormhatt, slåtterblomma, hultbräken, källdaggkåpa, klockpyrola, brudborste, 
humleblomster och älggräs (Figur 13). 
 

 
Figur 13. I det inventerade området finns en gles fjällbjörkskog vars fältskikt mestadels består av ris och 
lågörter, men kring bäckar och utströmningsområden finns ett frodigt fältskikt med gräs och högörter. 

 
De soligena kärren förekommer, liksom fjällbjörkskogen, i den nordvästra delen av det 
inventerade området. Flaskstarr är den mest frekventa arten i de soligena kärren. Andra 
arter som till exempel tuvull, ängsull, tuvsäv, rosling, dvärgbjörk, lappvide och ripvide 
förekommer också i varierande frekvens. På tre soligena kärr noterades 26, 5 respektive 1 
exemplar av Jungfru Marie nycklar. Ställvis förekom mer krävande mossarter som röd-
/späd skorpionmossa, kovskorpionmossa och piprensarmossa. 
 
Den alpina heden utgör merparten av det inventerade området där vegetationen i de nedre 
delarna av sluttningen går i en gradient från en i sammanhanget relativt högväxt en-
/dvärgbjörkdominans med inslag av enstaka björkar till ett mer kortvuxet växtsamhälle 
med ris och örter längre upp i sluttningen (Figur 14). På torra hedartade partier består 
växtsamhället av framförallt kråkbär men även av blåbär, odon, ripbär, lappljung, 
krypljung, kruståtel och styvstarr (Figur 14). I fuktiga partier med ett sammanhängande 
jordtäcke består växtsamhället bland annat av fjällbräken, smörblomma, fjällkåpa, 
vårbrodd, svarthö, fjällviol, ormrot, ängssyra och fjällnoppa (Figur 14). På vindblottor och 
berg i dagen finns ett glest växttäcke av bland annat fjällummer, lopplummer, dvärgvide, 
krypljung, fjällgröna klynnetåg, kråkbär, mossljung och kattfot (Figur 14).  
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Figur 14. På den alpina heden fanns en gradient i växtsamhället med mer högvuxen vegetation av en och 
dvärgbjörk i sluttningens nedre delar som högre upp i sluttningen övergick till ett växtsamhälle med 
lågvuxna arter och främst ris (övre vänstra bilden). På torra hedartade partier dominerade kråkbär (övre 
högra bilden). I fuktiga svackor med ett sammanhängande jordtäcke dominerade ormbunkar, gräs och 
örter (nedre vänstra bilden). På vindblottor och på berg i dagen fanns ett glest växttäcke av bland annat 
dvärgvide, krypljung, fjällgröna klynnetåg, kråkbär, mossljung och kattfot (nedre högra bilden). 

 
Ett flertal mindre bäckar genomkorsar det inventerade området där vissa av bäckarna 
kantades av en tät matta av vide, medan det kring andra bäckar fanns en gräs- och örtflora 
som i skyddade lägen i de nedre delarna av sluttningen bland annat bestod av fjällskråp, 
nordisk stormhatt, smörboll, kung Karls spira och humleblomster. 
 
På ett fåtal ställen i det inventerade området sticker klipputsprång ut med vatten som 
sipprar längs klippväggar och sluttningar där floran får en annan sammansättning jämfört 
med merparten av det inventerade området. Här förekom arter som stjärnbräcka, 
knoppbräcka, fjällveronika, fjällhavre, fjälltrav, fjällvedel, purpurbräcka och 
fjällsmörblomma. 
 
Merparten av det inventerade området består av en för fjällen allmän och vitt utbredd flora. 
Ett mindre område avvek dock floristiskt från övriga delar av det inventerade området 
genom sin förekomst av två rödlistade arter samt den mindre vanliga orkidén dvärgyxne 
(Figur 15). Totalt noterades 62 exemplar av dvärgyxne. Båda de rödlistade arterna 
månlåsbräken och höstlåsbräken (Figur 15), är listade i kategorin nära hotad (NT). Utöver 
dessa arter noterades även ett exemplar av orkidén grönkulla (Figur 15). 
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Figur 15. I ett mindre område i en sluttning med några klipputsprång noterades den mindre vanliga 
orkidéen dvärgyxne (övre vänstra bilden), månlåsbräken (övre högra bilden), höstlåsbräken (nedre vänstra 
bilden) och orkidén grönkulla (nedre högra bilden). Månlåsbräken och höstlåsbräken är rödlistade i 
kategorin nära hotad (NT). 

 
I övrigt observerades en sjungande sävsparv intill ett av de soligena kärren i nordvästra 
delen av området, samt en sjungande ängspiplärka centralt i området. Sävsparv är 
rödlistad i kategorin sårbar (VU), medan ängspiplärka är rödlistad i kategorin nära hotad 
(NT).  
 
Bedömning: Området som naturvärdesinventerades med detaljnivå detalj uppvisar en flora 
och fauna som lokalt och regionalt är vida spridd, men i och med att det inventerade 
området berör Natura 2000-området Vindelfjällen så bedöms området ha ett Påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3) (Figur 16). Det lilla området (Figur 16) med dvärgyxne, 
månlåsbräken, höstlåsbräken och grönkulla bedöms däremot ha Högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2) med avseende på att området är av betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på både regional och nationell nivå.  
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Figur 16. Merparten av området för naturvärdesinventering med detaljnivån detalj (gul polygon) bedöms 
ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), medan ett mindre område (grön polygon) bedöms ha Högt 
naturvärde (naturvärdesklass 2).  

6.3 Naturvärdesinventering med detaljnivå medel 
Biotop: Fjällbjörkskog, alpin hed och soligena kärr. 
 
Beskrivning: Fjällbjörkskogen i de nedre liggande delarna av området är av samma typ som 
i området för fördjupad artutredning. Det vill säga en fjällbjörkskog med en frodig 
vegetation av högörter som till exempel torta, nordisk stormhatt, majbräken, borsttistel, 
kvanne, kärrfibbla och vänderot. Längre upp i sluttningen övergick den frodiga 
ängsfjällbjörkskogen i en mer hedartad fjällbjörkskog med ekbräken, gullris, blåbär, 
skogsfräken och kruståtel (Figur 17). Längre upp i sluttningen övergick vegetationen till 
alpin hed med bland annat en, dvärgbjörk, kråkbär och blåbär (Figur 17). 
 

 
Figur 17. I de övre delarna av sluttningen i området för naturvärdesinventering med detaljnivå medel 
bestod fjällbjörkskogen av en hedartad fjällbjörkskog med arter i fältskiktet som ekbräken, gullris, blåbär, 
skogsfräken och kruståtel (vänster bild). Längre upp i sluttningen övergick fjällbjörkskogen i alpin hed med 
bland annat en, dvärgbjörk, kråkbär och blåbär (höger bild). 

 
De soligena kärren i området för naturvärdesinventering med detaljnivå medel är av 
samma typ som i området för fördjupad artutredning. Det vill säga mestadels 
flaskstarrdominerade kärr med inslag av andra starrarter som taggstarr, sumpstarr och 
stjärnstarr. Andra arter som till exempel tuvull, ängsull, tuvsäv, rosling, dvärgbjörk, 
lappvide och ripvide var vanligt förekommande i de soligena kärren.  
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En rödlistad art, ängspiplärka (nära hotad, NT), noterades i den övre delen av området på 
den alpina heden.  
 
Fyra arter listade i Artskyddsförordningen noterades inom området. Ett exemplar av 
vanlig groda noterades i områdets södra del. En sjungande blåhake observerades på 
gränsen mellan fjällbjörkskog och alpin hed. I några av de soligena kärren noterades 
förekomst av Jungfru Marie nycklar med mellan 5 och 100 exemplar (Figur 18). I den 
frodiga ängsfjällbjörkskogen noterades förekomst av orkidén grönkulla på två platser med 
tre respektive fyra exemplar (Figur 18). 
 
Bedömning: Området för naturvärdesinventering med detaljnivå medel är biotopmässigt av 
samma typ som området med fördjupad artutredning, därav följer att samma bedömning 
tillämpas på båda områdena. Det vill säga att den frodiga ängsfjällbjörkskogen och de 
soligena kärren bedömdes ha visst biotopvärde även om de regionalt inte är sällsynta eller 
ovanliga. Likaså bedömdes området ha visst artvärde, tack vare den ställvis rika 
förekomsten av Jungfru Marie nycklar samt förekomsten av grönkulla. Sammantaget 
bedömdes området ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) (Figur 18). 
 

 
Figur 18. Området för naturvärdesinventering med detaljnivån medel (gul polygon) bedömdes ha Påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3) med avseende på visst biotopvärde och visst artvärde och då främst den 
ställvis rika förekomsten av Jungfru Marie nycklar (röda cirklar) och förekomsten av grönkulla (gröna 
cirklar). 

6.4 Naturvärdesinventering med detaljnivå översikt 
Biotop: Fjällbjörkskog, soligena kärr, alpin hed och vindblottor/berg i dagen. 
 

Beskrivning: Fjällbjörkskogen i området finns i de lägre liggande partierna i norr respektive 
i söder. Merparten av fjällbjörkskogen både i norr och söder utgörs av hedartad 
fjällbjörkskog med ett fältskikt bestående av en, ekbräken, gullris, blåbär, ängskovall, 
vårfryle och kruståtel. I de delar av fjällbjörkskogen i norr som tangerar området för 
fördjupad artutredning finns även smärre partier med frodig ängsbjörkskog med högörter 
som nordisk stormhatt och torta. 
 

De soligena kärren i norra delen av området påminner starkt i struktur om de soligena 
kärren i området för fördjupad artutredning, men är inte lika artrika samt att de funna 
exemplaren av Jungfru Marie nycklar har varit få med som högst tio exemplar (Figur 19). 
I den södra delen var de soligena kärren däremot relativt artrika samt med fler funna 
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exemplar av Jungfru Marie nycklar (29, 30 respektive 34 exemplar) jämfört med de soligena 
kärren i norra delen av området (Figur 19). Ställvis i några av de soligena kärren, både i 
norra och södra delen av områden, noterades den mer krävande mossan röd-/späd 
skorpionmossa jämfört med de vitmossor som generellt dominerade bottenskiktet i kärren. 
 

 
Figur 19. Fynd av Jungfru Marie nycklar inom inventerat område. 
 

Den alpina heden i området motsvarar i stort den alpina heden i området för 
naturvärdesinventering med detaljnivå detalj. Det vill säga en vegetation dominerad av 
dvärgbjörk, en och ris i de lägre liggande delarna och en lågväxt ris- och örtvegetation 
högre upp i sluttningen.  I två aspekter skiljer sig den alpina heden i området jämfört med 
området för naturvärdesinventering med detaljnivå detalj vad gäller utbredningen av gräs- 
och örtartad vegetation respektive videbuskmarker. På Storkittelhobbens väst och 
sydvästsluttning var marken relativt fuktig över stora områden där gräs, halvgräs och örter 
dominerade (Figur 20). På Storkittelhobbens sydsluttning, öst om skidliften till 
Storkittelhobbens topp, bredde stora videbuskmarker med inslag av dvärgbjörk, en och ris 
ut sig (Figur 20). 
 

 
Figur 20. På Storkittelshobbens väst och sydvästsluttning var gräs– och örtartad vegetation frekvent 
förekommande (vänster bild). På Storkittelhobbens sydsluttning söder om skidliften bredde en tämligen 
enhetlig vegetation av vide, en, dvärgbjörk och ris ut sig över stora områden (höger bild). 
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Vegetationen på vindblottor och på berg i dagen i området visade inte på någon nämnvärd 
skillnad i artsammansättning jämfört med motsvarande miljö i området för 
naturvärdesinventering med detaljnivå detalj. 
 
I området noterades tre rödlistade arter, varav två sjungande sävsparvar (sårbar, VU) i 
södra delen av området respektive sex revirhävdande ängspiplärkor (nära hotad, NT) 
spritt på den alpina heden (Figur 21). Den tredje rödlistade arten var fjällvråk (nära hotad, 
NT) som höll revir i området, men då fjällvråk är en skyddsklassad art i Artportalen visas 
inte observationen i figuren nedan. Dessutom noterades fyra arter, utöver Jungfru Marie 
nycklar, listade i Artskyddsförordningen, blåhake, ljungpipare och vanlig groda (Figur 21). 
Den fjärde arten var hökuggla (en vuxen fågel tillsammans med en flygg unge) som är 
skyddsklassad i Artportalen varför inte heller den, liksom fjällvråk, visas i kartan nedan.  
 
Bedömning: Området som naturvärdesinventerades med detaljnivå översikt uppvisar en 
flora och fauna som lokalt och regionalt är vida spridd, men i och med att det inventerade 
området berör merparten av Natura 2000-området Vindelfjällen samt området hyser ett 
flertal rödlistade arter och arter listade i Artskyddsförordningen så bedöms området ha ett 
Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) (Figur 21).  
 

 
Figur 21. Fynd av rödlistade (sävsparv och ängspiplärka) och arter listade i Artskyddsförordningen (blåhake, 
ljungpipare och vanlig groda) i området som naturvärdesinventerades med detaljnivå översikt, samt 
naturvärdesbedömningen som utmynnade i Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 

 
 
 



Häckfågel- och naturvärdesinventering kring planerat bostads- och liftområde i Hemavan, Storumans 
kommun, år 2019 

 24/31 
 

7 Referenser 
ArtDatabanken 2019.  Rödlistade arter. http://artfakta.artdatabanken.se/. 2019-10-13. 
 
Artportalen 2019. Rapportsystem för växter, djur och svampar. 
http://www.artportalen.se. 2019-10-13. 
 
Gärdenfors U. (ed.) 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015 – The 2015 Red List of Swedish 
Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
 
Jordbruksverket. 2019. Ängs- och betesmarksinventeringen. 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterformiljoochklimat/tuva/la
ddanerkartskikt.4.2ce1c8ad1213e6b28d48000866.html- 2019-10-13.  
 
Länsstyrelserna 2019. Länsstyrelsernas Geodatakatalog. 
https://ext-
geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/?query=177598832_GeodataKataloge
n_AdvancedUser_urlparam&site=AdvancedUser&loc=sv. 2019-10-06. 
 
Miljötjänst Nord AB. 2018. Naturvärdesinventering. Planerad etablering av nya bostäder, 
liftområde samt skidnedfarter i Hemavan, Storumans kommun. 
 
Naturvårdsverket 2019A. Kartverktyget skyddad natur. 
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/. 2019-10-25. 
 
Naturvårdsverket 2019B. Miljödataportalen.  
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/. 2019-10-25. 
 
SIS 2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning, SS 199000:2014. 
 
Skogsstyrelsen 2019. Skogsdataportalen. 
http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/. 2019-10-13. 
 
Svensk författningssamling. 2007. Artskyddsförordning. SFS 2007:845. 
 
Svenska Jägarförbundet. Viltdata. https://rapport.viltdata.se/statistik/ 2019-11-25 
  



Häckfågel- och naturvärdesinventering kring planerat bostads- och liftområde i Hemavan, Storumans 
kommun, år 2019 

 25/31 
 

Bilaga 1. Resultat av häckfågelinventering 
Resultaten av fågelinventeringen (Tabell 1) i föreliggande rapport bygger på noteringar 
från tre inventeringsdagar, 24–26 juni 2019 utförda av Gunhild Israelsson och Ulf Sperens. 
Hela inventeringsområdet har inventerats från tidig morgon till sen eftermiddag.   
Totalt noterades 26 fågelarter. Av dessa är tre arter rödlistade (Gärdenfors 2015) och fyra 
arter upptagna i Artskyddsförordningen (Svensk författningssamling 2007). De arter som 
är markerade som rödlistade (NT respektive VU) eller finns upptagna i 
Artskyddsförordningen (AF) har tagits i beaktande i naturvärdesbedömning där det varit 
relevant.  I kolumnen Revir ges en bedömning av antalet revir som respektive art håller 
inom inventeringsområdet där ett kryss betyder att arten setts/hörts inom 
inventeringsområdet men bedöms ej häcka där. I kolumnen Habitat anges det 
huvudsakliga habitatet för respektive art.  
 

Artnamn  Revir Habitat Kategori 

Bergfink 30 Fjällbjörkskog  

Björktrast 11 Fjällbjörkskog  

Blåhake 3 Alpina videbuskmarker AF 

Dalripa 1–2 Fjällbjörkskog  

Domherre 1 Fjällbjörkskog  

Fjällabb 1 Alpin hed  

Fjällripa 1–2 Alpin hed  

Fjällvråk 1 Fjällbjörkskog NT 

Grönsiska 3 Fjällbjörkskog  

Hökuggla 1 Fjällbjörkskog AF 

Järnsparv 1 Fjällbjörkskog  

Korsnäbb X   

Korp X   

Kråka X   

Ljungpipare 2 Alpin hed AF 

Lövsångare 38 Fjällbjörkskog  

Rödhake 1 Fjällbjörkskog  

Rödvingetrast 6 Fjällbjörkskog  

Stenskvätta 5 Alpin hed  

Svartvit flugsnappare 1 Fjällbjörkskog  

Sävsparv 3 Fjällbjörkskog VU 

Talgoxe 1 Fjällbjörkskog  

Taltrast 6 Fjällbjörkskog  

Tjäder 1 Fjällbjörkskog AF 

Trädpiplärka 4 Fjällbjörkskog  

Ängspiplärka 8 Alpin hed NT 
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Kommentarer och bedömning till rödlistade arter och arter listade i 
Artskyddsförordningen angående deras eventuella påverkan från planerad ny 
verksamhet i form av nytt bostadsområde, nytt liftsystem och nya skidnedfarter. 
 
Blåhake: Blåhake är en karaktärsart för fjällen där den häckar i fjällbjörkskog och videsnår 
på kalfjället. Antalet par i Sverige beräknas till 230 000 (Ottosson m.fl. 2012). I 
Hemavanområdet är blåhake en vanligt förekommande art och noterades på tre ställen 
ovan trädgränsen vid innevarande fågelinventering. En påverkan från den planerade 
verksamheten bedöms inte ske då blåhake anländer till Hemavanområdet kring mitten till 
slutet av maj då skidsäsongen lär vara över samt att ingen sommarverksamhet är planerad 
från Hemavan Alpint AB som kan påverka häckningsframgång hos blåhake. 
 
Fjällvråk: Även fjällvråk kan betraktas som en karaktärsart för fjälltrakterna även om den 
också häckar i skogslandet. Vid innevarande fågelinventering noterades ett par som med 
varningsläten lät förstå att vi kommit nära deras boplats som bedömdes vara utanför 
inventerat område. Även om fjällvråk anländer under den senare delen av skidsäsongen 
så bedöms ändock ingen påverkan ske från den planerade verksamheten då avståndet 
mellan fjällvråkens häckningsplats och planerade anläggningar torde vara för stort för att 
störning ska ske. 
 
Hökuggla: Hökuggla häckar främst i barrskog men kan vid goda sorkår även häcka långt 
upp i fjällbjörkskogen (Ottosson m.fl. 2012). En vuxen hökuggla tillsammans med en 
flygfärdig unge noterades i utkanten av inventeringsområdet vid innevarande 
fågelinventering. Om platsen där observationen gjordes också var själva 
häckningsområdet för hökuggla så bedöms ingen påverkan från den planerade 
verksamheten tordas ske på hökuggla då avståndet dem emellan är stort.   
 
Ljungpipare: Ljungpipare är en karaktärsart för fjällen även om den häckar på myrar i 
framförallt Norrland men även i södra Sverige samt även på alvarmark på Öland och 
Gotland. Ljungpipare är en vanligt förekommande art i Hemavanområdet och vid 
innevarande fågelinventering bedömdes det finnas två revir på kalfjället inom 
inventeringsområdet. Ingen påverkan från planerad ny verksamhet bedöms ske då 
ljungpipare anländer sent på våren då skidsäsongen torde vara över. 
 
Sävsparv: Sävsparv har minskat i numerär i både Sverige och Europa (ArtDatabanken 
2019) men är fortfarande en vanligt förekommande fågelart i fjällen Ottosson m.fl. 2012). 
Sävsparv häckar i fjällbjörkskog men även ovan trädgränsen i videbuskage. Vid 
innevarande inventering noterades tre revir på gränsen mellan fjällbjörkskog och kalfjäll. 
Anländer till Hemavanområdet i mitten/slutet av maj då skidsäsongen torde vara över 
varför ingen påverkan på sävsparv bedöms ske utifrån den planerade verksamheten. 
 
Tjäder: Tjäder är framförallt knuten till skogsmark gärna med inslag av myrar men finns 
även i fjällbjörkskog. Vid innevarande fågelinventering noterades en höna med två 
kycklingar. Tjäder är en allmän förekommande art som förvisso finns listad i 
Artskyddsförordningen men som också får jagas. Från 2017 respektive 2018 
inrapporterades 197 respektive 387 skjutna tjädrar i Storumans jaktvårdskrets medan inga 
skjutna tjädrar fanns inrapporterade från Tärna jaktvårdkrets samma år (Svenska 
Jägarförbundet 2019). Att inga tjädrar rapporterades skjutna i Tärna jaktvårdskrets kan 
antingen bero på att skjutna tjädrar inte inrapporterats till Svenska Jägarförbundet eller så 
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har det inte skjutits några tjädrar. Förvisso finns en viss risk att det revir av tjäder som 
noterades från inventeringsområdet kan komma att påverkas av den planerade 
verksamheten, men å andra sidan finns det gott om andra områden i närheten där tjäder 
kan häcka istället. Dessutom är populationen av tjäder i fjällbjörkskog att betrakta som en 
randpopulation varför det inte är säkert att tjäder häckar i området varje år. Därför bedöms 
den påverkan som den planerade verksamheten kan ha på tjäder i Hemavan som marginell 
om den alls påverkar beståndet. 
 
Ängspiplärka: Ängspiplärka förekommer i hela Sverige men de högsta tätheterna 
förekommer i fjällregionen (Ottosson m.fl. 2012). Av de fågelarter som noterades vid 
fågelinventeringen av rödlistade och arter listade i Artskyddsförordningen var det 
ängspiplärka som noterades med flest antal revir, åtta stycken. Ängspiplärka är inte bara 
en vanlig art i det inventerade området utan även på fjällhedar i hela Hemavanområdet. 
Ängspiplärka anländer i samband med att skidsäsongen tar slut varför bedömningen görs 
att ängspiplärka inte påverkas av den planerade verksamheten. 
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Appendix 
Appendix 1. Noterade naturvårdsarter inom inventeringsområdet år 2019. Kolumnen Kategori anger om en 
art är rödlistad (NT eller VU där NT betyder nära hotad och VU betyder sårbar), tillhör art i 
Artskyddsförordningen (AF) eller är annan relevant naturvårdsart av betydelse för naturvärdesbedömning 
(ön). Kolumnerna N och E markerar artförekomster i koordinatsystemet SWEREF99 TM. Fjällvråk och 
hökuggla är skyddsklassade i Artportalen varför ingen platsangivelse redovisas. 

 

Art N E Antal Kategori 

Blåhake 7301794 505054 1 AF 

Blåhake 7301515 504211 1 AF 

Blåhake 7301643 503769 1 AF 

Blåhake 7302258 505385 1 AF 

Dalripa 7301858 502933 Häckning ön 

Dvärgyxne 7302072 504375 5 AF 

Dvärgyxne 7302073 504376 11 AF 

Dvärgyxne 7302107 504423 32 AF 

Dvärgyxne 7302190 504639 2 AF 

Dvärgyxne 7302071 504543 2 AF 

Dvärgyxne 7302120 504388 1 AF 

Dvärgyxne 7302143 504487 12 AF 

Fjällabb 7302526 504054 1 ön 

Fjällripa 7302859 504997 1 ön 

Fjällvråk   varnande NT 

Grönkulla 7301686 503307 1 AF 

Grönkulla 7302107 504423 2 AF 

Grönkulla 7301654 503358 3 AF 

Grönkulla 7301670 503437 4 AF 

Grönkulla 7301525 502993 1 AF 

Hökuggla   1ad+1juv AF 

Höstlåsbräken 7302114 504593 1 NT 

Jungfru Marie nycklar 7301493 503695 20 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301908 503197 2 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302022 503218 100 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302407 503121 10 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302416 502891 11 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302370 502896 2 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302345 502896 32 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302211 502862 20 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302158 502867 3 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301943 502944 8 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301855 502964 1 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302273 502595 2 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302868 503318 10 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302724 503372 2 AF 
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Jungfru Marie nycklar 7302536 503642 26 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302637 503681 5 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302768 503675 1 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302930 503898 2 AF 

Jungfru Marie nycklar 7300816 505497 30 AF 

Jungfru Marie nycklar 7300713 505372 34 AF 

Jungfru Marie nycklar 7300652 505015 29 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301561 503234 10 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301506 503451 50 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301594 503370 40 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301579 503626 5 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301805 503557 2 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301713 503415 30 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302082 503229 11 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302374 503178 40 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302458 503053 11 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302038 503075 13 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301961 503090 6 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301606 503216 3 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302608 502739 4 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302610 502958 1 AF 

Jungfru Marie nycklar 7302540 503459 40 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301677 503326 9 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301594 503370 100 AF 

Jungfru Marie nycklar 7301842 504146 1 AF 

Korvskorpionmossa 7300415 504895  ön 

Korvskorpionmossa 7302627 503998  ön 

Ljungpipare 7302223 505217 1 AF 

Ljungpipare 7302859 504997 2 NT 

Månlåsbräken 7302062 504504 1 NT 

Piprensarmossa 7302536 503642  ön 

Röd-/späd skorpionmossa 7302868 503318  ön 

Röd-/späd skorpionmossa 7302637 503681  ön 

Röd-/späd skorpionmossa 7301802 504775  ön 

Röd-/späd skorpionmossa 7300652 505015  ön 

Röd-/späd skorpionmossa 7302095 504005  ön 

Röd-/späd skorpionmossa 7302518 503656  ön 

Röd-/späd skorpionmossa 7302716 503620  ön 

Röd-/späd skorpionmossa 7302322 503171  ön 

Röd-/späd skorpionmossa 7302540 503459  ön 

Sävsparv 7300734 505258 1 VU 

Sävsparv 7300790 504792 1 VU 

Sävsparv 7302716 503620 1 VU 
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Tjäder 7301866 503539 1 AF 

Tjäder 7301616 503201 tupp AF 

Tjäder 7302080 502729 höna med två kycklingar AF 

Vanlig groda 7301305 503618 1 AF 

Vanlig groda 7301515 504211 1 AF 

Ängspiplärka 7300599 505017 1 NT 

Ängspiplärka 7300861 505106 1 NT 

Ängspiplärka 7301196 505574 1 NT 

Ängspiplärka 7301244 505205 2 NT 

Ängspiplärka 7301501 503997 1 NT 

Ängspiplärka 7302032 505481 1 NT 

Ängspiplärka 7302854 504470 1 NT 

Ängspiplärka 7302095 504005 1 NT 

 
Kommentarer och bedömning till rödlistade arter och arter listade i 
Artskyddsförordningen, exklusive fåglar, angående deras eventuella påverkan från 
planerad ny verksamhet i form av nytt bostadsområde, nytt liftsystem och nya 
skidnedfarter. 
 
Dvärgyxne: Dvärgyxne är en ganska ovanlig orkidé som har sin utbredning knuten till 
fjälltrakter. Inom ett koncentrerat område noterades 62 exemplar av dvärgyxne. Området 
där dvärgyxne noterades bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och området 
bör undantas från den planerade verksamheten för att inte riskera att påverkas negativt. 
 
Grönkulla: Orkidén grönkulla är en ganska vanligt förekommande art i Sverige som växer 
i diverse friska–fuktiga biotoper varav fjällbjörkskog är en av biotoperna. Totalt noterades 
11 exemplar av grönkulla i fjällbjörkskogen i området där fördjupad artinventering och 
naturvärdesinventering med detaljgrad medel utfördes. En viss påverkan på beståndet av 
grönkulla kan komma att ske lokalt av den planerade verksamheten men bedöms inte 
påverka grönkullans population som helhet i Hemavanområdet. 
 
Höstlåsbräken: Höstlåsbräken växer gärna i sandiga och öppna marker med begränsad 
konkurrens. Arten påträffas främst i lågvuxna, torra och gärna hårt betade eller packade 
grässvålar. Emellanåt uppträder arten även i mer ostörd vegetation som till exempel i 
fjällängar. Höstlåsbräken noterades från inventeringsområdet växandes i en skyddad 
varför bedömningen är att ingen påverkan kommer att ske på höstlåsbräken från den 
planerade verksamheten. 
 
Jungfru Marie nycklar: Jungfru Marie nycklar är en vanlig art som förekommer över hela 
Sverige i en mängd olika biotoper som skogar, hagar, myrar, betesmark, fukthedar, 
stränder och vägdiken. Vid innevarande inventering noterades arten på ett flertal ställen 
framförallt på myrar i fjällbjörkskog. En viss påverkan på beståndet av Jungfru Marie 
nycklar kan komma att ske lokalt av den planerade verksamheten men bedöms inte 
påverka population av Jungfru Marie nycklar som helhet i Hemavanområdet. 
 
Månlåsbräken: Månlåsbräken förekommer i hela Sverige där de mest typiska 
växtplatserna är magra naturbetesmarker och slåtterängar (ArtDatabanken 2019). Vid 
innevarande inventering noterades arten växa i en skyddad klippskreva inte långt från den 
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andra låsbräkenarten höstlåsbräken. Även för månlåsbräken som för höstlåsbräken 
bedöms ingen påverkan ske på arten från den planerade verksamheten. 
 
Vanlig groda: Vanlig groda ligger i vinterdvala och vaknar först när snön mer eller mindre 
smält. Den söker då upp vattensamlingar för att para sig. Troligtvis är skidsäsongen över 
i Hemavan när det är dags för grodorna att starta parningssäsongen varför ingen påverkan 
på arten bedöms ske utifrån planerad verksamhet. 


